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ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      

พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 ไดกําหนดใหมีการดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี

หนาท่ีดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการจะตอง

ดําเนินการกําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดําเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยาง

นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป     

ดังนั้น เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนถูกตองตามระเบียบดังกลาวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย จึงไดดําเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ระหวาง
เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 - กันยายน พ.ศ. 2563) ข้ึน เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นท่ีไดจากการติดตาม     
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทราบ คณะกรรมการฯ หวังเปนอยางยิ่งวารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะ
เปนประโยชนอยางยิ่งในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล สามารถแกไขปญหาใหกับประชาชนได และ
ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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สวนที่ 1 

บทนํา 

****************************** 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 250 สรุปไดวา องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินมีหนาท่ีและอํานาจดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน

ของประชาชนในทองถ่ินตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน ดังจะเห็นไดจากกฎหมายฉบับตาง ๆ อาทิ 

พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอ

ขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือ

ผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง พ.ศ. 2542 สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ีตาง ๆ  เพ่ิม

มากข้ึน ท้ังในดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิตดานการจัด

ระเบียบชุมชน / สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ

การทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและดานศิลปวัฒนธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 อยางไรก็ดี แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมีทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ดังนั้น เพ่ือให

การดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุด

แกทองถ่ินของตนเอง “แผนพัฒนาทองถิ่น” จึงเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว เปนการประหยัดลดความไมแนนอนและปญหาความ

ยุงยากซับซอนท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ทําใหเกิดความเดนชัดในการดําเนินงาน ฉะนั้น จําเปนตองมีการกําหนด

แผน สามารถตอบสนองตอการทํางานเพ่ือพัฒนาทองถ่ินและสามารถบงชี้ความสําเร็จของแผนไดดวย 

 จากท่ีกลาวมาขางตน แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม 

แตหากไมสามารถบงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนา

ทองถ่ินได ระบบประเมินผลจึงเปนตัวบงชี้วาผลจากการดําเนินงานเปนไปตามท่ีบรรลุเปาหมายหรือไมอยางไร 

อีกท้ังยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากรงบประมาณเพียงใด  เพ่ือนําขอมูลดังกลาว

มาใชในการปรับปรุงแกไข ขยายขอบเขตหรือแมยุติการดําเนินงาน นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเปน

กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑ โดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มี

ความเท่ียงตรงเปนปรนัย เชื่อถือได 
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๑. ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล  

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ีการติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือให

ขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยู ประสิทธิภาพของวิธีการ

ดําเนินงาน ใหลุลวง คาใชจายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการ/

กิจกรรมไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงาน 

เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแยงในการปฏิบัติงานภายในหนวยงานหรือระหวางหนวยงาน กลุมเปาหมาย

ท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในระหวางท่ีกําลัง

ดําเนินการหรือภายหลังท่ีการดําเนินการสําเร็จเสร็จสิ้นไปแลว ซ่ึงการประเมินผลเปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกับการ

ติดตามการประเมินผลแผนงานจะเปนการบงชี้วาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปน

ตัวชี้วัดวาแผนงานท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้นใหผลเปนอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไว

หรือไม ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปนขอมูลยอนกลับท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุง

และตัดสินใจในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

2. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

2.๑ เพ่ือใหการติดตามการประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอประชาชนและ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

2.๒ เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีวางไว 

2.๓ เพ่ือรูถึงความตองการท่ีแทจริงของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยและ

แกไขไดตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึน 

2.๔ เพ่ือใชเปนขอแนะนําผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

3. ข้ันตอนการติดตามและประเมินผล 

 ข้ันตอนท่ี ๑ แตงต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๘ ดังนี้   

ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวย  

๑)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน     

๒)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

๓)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

๔)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน       

๕)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  

โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนทําหนาท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ   

กรรมการตามขอ ๒๘ ใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได   
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ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน กําหนดแนวทาง วิธีการ 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๑)   

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๒๙ (๒)   

ข้ันตอนท่ี ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน รายงานผลและเสนอความเห็น

ซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา

ทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน

ใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และ

ตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3)    

พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑2 (๓)   

ข้ันตอนท่ี ๕ ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการ

พัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ใหประชาชนในทองถ่ินทราบ

ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกลาวและตองปด

ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน โดยอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ ๑3 (๕)   

4. เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล  

แบบท่ี ๑ การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

แบบท่ี ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

  แบบท่ี 3/2 และ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน 

5. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ใชการติดตามและประเมินผลเปนประโยชนตอการ

บริหารงานไดหลายแนวทาง ดังนี้ 

5.๑ จัดสรรทรัพยากรขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย สามารถพิจารณาจากการติดตามและ

ประเมินผลวากิจกรรมใดไดใชทรัพยากรเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ

ตองการของประชาชนหรือไม 

5.๒ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน การประเมินผลจะแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติงาน

ของสวนตาง ๆ วาเปนไปตามเปาหมายตัวชี้วัดท่ีผูบริหารกําหนดไวหรือไม 

 

 



 
 

 

สวนที่ 2 

วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และยุทธศาสตรการพัฒนา 

****************************** 

วิสัยทัศน 

“พัฒนาคุณภาพการดํารงชีวิต สงเสริมเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

   ฟนคืนสังคมแหงการเกื้อกูล บริบูรณดวยทรัพยากรส่ิงแวดลอมท่ีสมดุล” 

พันธกิจ 
1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
2. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหไดมาตรฐาน  และเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ ตลอดจนความม่ันคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน 
5. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
6. ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
7. สงเสริมการศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษและฟนฟูศิลปประเพณี วัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
8. จัดการการใชทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว 
2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ัวถึงและเพียงพอ 
3. พัฒนาการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
4. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของสังคม  และความม่ันคง

ในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
5. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชนกับทองถ่ินในการพัฒนาและการรับรูขอมูลขาวสาร

ท่ีทันสมัย 
6. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียง 
7. ใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางพอเพียง 
8. สงเสริมการศึกษารวมท้ังการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
9. สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา 
10.  จัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไมใหกอมลพิษ 
11.  สงเสริมสนับสนุนในหลกัการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
12.  พัฒนาแหลงทองเท่ียวใหโดดเดน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  แนวทางการพัฒนา  

  1.1 กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทอระบายน้ํา พนังก้ันน้ํา  ทาเทียบเรือ 

  1.2 พัฒนาและจัดหาแหลงน้ําสะอาดเพ่ืออุปโภค – บริโภค
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 1.3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะและการสื่อสารสาธารณะ 

 2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

  แนวทางการพัฒนา  

  2.1 สงเสริมอาชีพและเพ่ิมรายไดแกประชาชน 

  2.2 สงเสริมการทองเท่ียว 

 3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ 

  แนวทางการพัฒนา 

  3.1 สงเสริมการออกกําลังการและการแขงขันกีฬา 

  3.2 สงเสริมการจัดสรางสถานท่ีออกกําลังกาย 

 4. ยุทธศาสตรดานสังคม 

  แนวทางการพัฒนา 

  4.1 การรักษาความปลอดภัย 

  4.2 สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนตลอดจนสรางเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

 5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  แนวทางการพัฒนา 

  5.1 สรางจิตสํานึกในการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

  5.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบบําบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

 6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

  แนวทางการพัฒนา 

  6.1 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 7. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนา 

  7.1 สงเสริมการศึกษาใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

  7.2 สงเสริมและอนุรักษศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง 

  แนวทางการพัฒนา 

            8.1 การจัดทําขอมูลพ้ืนฐาน/แผนพัฒนาทองถ่ินตลอดจนสนับสนุนใหมีการประสานงาน

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการตาง ๆ 

  8.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องใชและสถานท่ีปฏิบัติงาน 

  8.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 

 

 

 

 



 
 

 

สวนที่ 3 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

****************************** 

แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง :  แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย

จะทําการประเมินและรายงานทุกครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

ประเด็น 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น 

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่อง สมํ่าเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 

     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น 

7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล 

 

 

 

8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ 

     พัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

       ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 

       ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

15.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

16.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

17.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยมีกําหนดระยะเวลาในการติดตาม

และรายงานผลการดําเนินงานอยางนอยปละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

2.  รายงานผลการดําเนินงาน  ปงบประมาณ 2563  

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น  

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น  
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หมายเหตุ  :  จํานวนโครงการและงบประมาณท่ีปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน

ยุทธศาสตร 

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 รวมทั้ง 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. ยุทธศาสตรดาน

โครงสรางพื้นฐาน 
296 444,616,200 360 553,568,125 401 582,316,925 388 608,133,325 359 56,6492,925 1,804 2,755,127,500 

2. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจและการ

ทองเที่ยว 

42 102,252,000 44 390,352,000 42 349,852,000 42 349,852,000 42 344,652,000 212 1,536,960,000 

3. ยุทธศาสตรดาน

กีฬาและนันทนาการ 
19 15,120,000 28 25,770,000 32 38,060,000 32 38,060,000 32 38,060,000 143 155,070,000 

4. ยุทธศาสตรดาน

สังคม 
31 22,800,000 32 23,830,000 38 25,630,000 37 26,610,000 37 26,610,000 175 125,480,000 

5.  ยุทธศาสตรดาน

ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

10 15,695,000 10 15,725,000 11 15,805,000 11 15,835,000 11 15,835,000 53 78,895,000 

6. ยุทธศาสตรดาน

สาธารณสุขและ

คุณภาพชีวิต 

5 700,500 5 700,500 6 1,400,500 6 1,400,500 6 1,400,500 28 5,602,500 

7. ยุทธศาสตรดาน

การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

27 11,160,000 27 11,160,000 28 11,260,000 29 11,760,000 29 11,760,000 140 57,100,000 

8. ยุทธศาสตรดาน

การบริหาร การเมือง 

และการปกครอง 

8 2,850,000 7 2,350,000 11 2,960,000 11 2,960,000 11 2,960,000 48 14,080,000 

รวม 438 615,193,700 513 1,023,455,625 569 1,027,284,425 556 1,054,610,825 527 1,007,770,425 2,603 4,728,315,000 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่นปงบประมาณ 2563 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการที่
เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่
ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการที่
มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ทั้งหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

16 66.66 6 25.00 1 4.16 1 4.16 - - 24 100 % 

2. ยุทธศาสตรดาน
เศรษฐกิจและการ
ทองเท่ียว 

- - - - 1 100.0 - - - - 1 100 % 

3. ยุทธศาสตรดาน
กีฬาและนันทนาการ 4 50.00 1 12.50 3 37.50 - - - - 8 100 % 

4. ยุทธศาสตรดาน
สังคม 3 37.50 1 12.5 4 50.0 - - - - 8 100 % 

5. ยุทธศาสตรดาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

4 80.00 - - 1 20.00 - - - - 5 100 % 

6. ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิต 

3 75.00 1 25.00 - - - - - - 4 100 % 

7. ยุทธศาสตรดาน
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

10 76.92 - - 3 23.07 - - - - 13 100 % 

8. ยุทธศาสตรดาน
การบริหาร การเมือง 
และการปกครอง 

1 100.0 - - - - - - - - 1 100 % 

รวม 41 64.06 9 14.06 13 20.31 1 1.56 - - 64 100 % 
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แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําช้ีแจง แบบท่ี ๓/๑ เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะในการรายงานปละ 1 

ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 

๑. ชื่อ องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ตําบลโคกกลอย อําเภอตะก่ัวทุง จังหวัดพังงา 

2. รายงานผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 

สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรและโครงการในป พ.ศ. ๒๕63 

 ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ีปรากฏ
อยูในแผนพัฒนาทองถิ่น 

จํานวนโครงการท่ีได
ปฏิบัติ 

1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 401 24 
2. ดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 42 1 
3. ดานกีฬาและนันทนาการ 32 8 
4. ดานสังคม 38 8 
5. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 11 5 
6. ดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 6 4 
7. ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 28 13 
8. ดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง 11 1 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงาน 

 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 46.2 47.7 5.4 0.8 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม 46.9 44.6 8.5 0 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 
49.2 41.5 8.5 0.8 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 43.1 47.7 8.5 0.8 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 44.6 45.4 9.2 0.8 0 

6. การดาํเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 47.7 39.2 12.3 0.8 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา 50.0 40.8 8.5 0.8 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 50.8 38.5 10.8 0 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
50.8 40.0 9.2 0 0 
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 (สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบท่ี 3/2 และ 3/3) 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

*************************** 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

การวิเคราะหขอมูลสําหรับการประเมินครั้งนี้ เปนการติดตามและประเมินผล ในเชิงปริมาณแบงการ

วิเคราะหออกเปน 2 สวน ซ่ึงมีลําดับข้ันตอนการวิเคราะห ดังนี้  

 1. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา กระทําไดโดย 

  1.1 ใหรหัสตัวแปรท่ีตองการศึกษา ไดแก เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ การแสดงผล

การศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชสถิติหาคารอยละ 

  1.2 ตรวจใหคะแนนแบบสอบถามสวนท่ี 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจตอผลการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวมและตามยุทธศาสตร ใชสถิติการหาคาเฉลี่ยรอย

ละ (%) เกณฑคะแนนท่ีใชในการวัดความพึงพอใจประมาณคา 5 ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 

   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 

   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 

   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย 

   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยท่ีสุด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ในครั้งนี้ ไดแจก

แบบสอบถามท้ังหมด 130 ชุด ซ่ึงไดสุมประเมินประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ท้ังหมด 

13 หมูบาน รวมเปน 130 คน ระยะเวลาในการประเมิน สํารวจในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3 

ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลการพัฒนา ท้ัง 8 ยุทธศาสตร ปรากฏผลดังนี้ 
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สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไป จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ  
    เพศชาย 
    เพศหญิง 

 
48 
82 

 
36.9 
63.1 

รวม 130 100.0 
อายุ 
    ต่ํากวา 20 ป 
    20 - 30 ป 
    31 – 40 ป 
    41 - 50 ป 
    51 – 60 ป 
    มากกวา 60 ป 

 
4 

21 
31 
37 
24 
13 

 
3.1 

16.2 
23.8 
28.5 
18.5 
10.0 

รวม 130 100.0 
การศึกษา 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 
    อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 
    อ่ืน ๆ 

 
23 
45 
18 
37 
5 
2 

 
17.7 
34.6 
13.8 
28.5 
3.8 
1.5 

รวม 130 100.0 
อาชีพ 
     รับราชการ 
     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
     คาขาย ธุรกิจสวนตัว 
     รับจาง 
     นักเรียนนักศึกษา 
     เกษตรกร 
     อ่ืน ๆ 

 
4 

20 
43 
30 
7 

24 
2 

 
3.1 

15.4 
33.1 
23.1 
5.4 

18.5 
1.5 

รวม 130 100.0 
 

 จากสวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป พบวา จากกลุมตัวอยางท้ังหมด 130 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

82 คน คิดเปนรอยละ 63.1 อายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 28.5 การศึกษาสวนใหญศึกษาในระดับมัธยม

หรือเทียบเทา จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 34.6 และสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 43 คน คิด

เปนรอยละ 33.1 
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สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
1. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
46.2 47.7 5.4 0.8 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
46.9 44.6 8.5 0 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
49.2 41.5 8.5 0.8 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 43.1 47.7 8.5 0.8 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 44.6 45.4 9.2 0.8 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 47.7 39.2 12.3 0.8 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
50.0 40.8 8.5 0.8 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
50.8 38.5 10.8 0 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
50.8 40.0 9.2 0 0 

 

ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวน

ใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 

เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรกเรียงจากความพึงพอใจมากไปนอย ไดแก มีการแกไขปญหา

และการตอบสนองความตองการของประชาชน ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

และผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา ตามลําดับ 
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2. ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

ประเด็นสอบถาม ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

54.6 10.8 4.6 0 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

53.8 37.7 8.5 0 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

45.4 46.9 6.9 0.8 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 33.8 60.0 6.2 0 0 
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 40.0 54.6 5.4 0 0 
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 43.1 45.4 10.8 0.8 0 
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

56.9 31.5 11.5 0 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

55.4 33.8 10.8 0 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

52.3 40.0 7.7 0 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวน

ตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวน

ตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรกเรียงจาก

ความพึงพอใจมากไปนอย ไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม และมีผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการ

แกไขปญหา ตามลําดับ 
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2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
40.0 38.5 20.0 1.5 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
40.8 40.0 16.9 2.3 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
33.8 47.7 16.2 2.3 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 26.2 50.0 23.1 0.8 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 28.5 45.4 26.2 0 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 27.7 47.7 23.1 1.5 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
34.6 46.9 16.9 1.5 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
40.0 43.8 14.6 1.5 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
40.0 42.3 16.2 1.5 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค

บริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค

บริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรกเรียง

จากความพึงพอใจมากไปนอย ไดแก ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การแกไข

ปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูล

โครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
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3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ 

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
55.4 33.8 9.2 1.5 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
52.3 40.0 6.9 0.8 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
40.0 51.5 7.7 0.8 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 39.2 50.8 10.0 0 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 38.5 46.9 14.6 0 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 37.7 48.5 13.8 0 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
43.8 45.4 10.0 0.8 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
47.7 41.7 10.8 0 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
50.0 40.0 10.0 0 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวน

ตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวน

ตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรกเรียงจาก

ความพึงพอใจมากไปนอย ไดแก มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม มีการเปด

โอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม และการแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน ตามลําดับ 
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4. ยุทธศาสตรดานสังคม 

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
33.1 51.5 15.4 0 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
30.8 51.5 16.9 0.8 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
30.8 46.9 20.8 1.5 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 25.4 53.8 16.9 3.8 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 28.5 49.2 20.8 1.5 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 25.4 50.8 22.3 1.5 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
29.2 53.8 16.2 0.8 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
31.5 46.2 20.0 2.3 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
35.4 43.1 20.8 0.8 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานสังคม ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวนตําบลโคกกลอย

ในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวนตําบลโคกกลอยใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรกเรียงจากความพึงพอใจมากไปนอย 

ไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม การแกไขปญหาและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน และมีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
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5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
38.5 37.7 23.1 0.8 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
33.8 43.8 21.5 0.8 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
30.0 46.9 23.1 0 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 31.5 44.6 22.3 1.5 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 30.2 46.5 22.5 0.8 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 27.7 46.2 24.6 1.5 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
38.5 39.2 21.5 0.8 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
35.4 43.8 19.2 1.5 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
36.2 44.6 17.7 1.5 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหาร

สวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคบริหารสวน

ตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรกเรียงจากความพึง

พอใจมากไปนอย ไดแก ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา การแกไขปญหาและการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 

ตามลําดับ 
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6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
44.6 46.9 7.7 0.8 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
38.5 39.2 21.5 0.8 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
35.4 43.8 19.2 1.5 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 36.2 44.6 17.7 1.5 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 30.2 46.5 22.5 0.8 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 27.7 46.2 24.6 1.5 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
33.8 43.8 21.5 0.8 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
30.0 46.9 23.1 0 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
31.5 44.6 22.3 1.5 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค

บริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค

บริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรก

เรียงจากความพึงพอใจมากไปนอย ไดแก มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม ผล

การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
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7. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
51.5 41.5 6.2 0.8 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
50.0 40.8 9.2 0 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
46.9 42.3 10.0 0.8 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 40.8 50.8 8.5 0 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 38.5 54.6 5.4 1.5 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 40.0 51.5 7.7 0.8 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
50.8 41.5 7.7 0 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
56.2 36.2 7.7 0 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
53.8 39.2 6.9 0 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

องคบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององค

บริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับแรก

เรียงจากความพึงพอใจมากไปนอย ไดแก ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม การ

แกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของประชาชน และมีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมใน

โครงการ/กิจกรรม ตามลําดับ 
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8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง 

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม 
49.2 39.2 11.5 0 0 

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/

กิจกรรม 
45.4 40.8 13.8 0 0 

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน

โครงการ/กิจกรรม 
36.9 49.2 13.8 0 0 

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 33.8 53.8 10.8 1.5 0 

5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 33.1 50.8 14.6 1.5 0 

6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 35.4 47.7 16.9 0 0 

7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข

ปญหา 
38.5 44.6 15.4 1.5 0 

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/

กิจกรรม 
41.5 43.1 14.6 0.8 0 

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชน 
43.8 43.1 12.3 0.8 0 

 

 

จากยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน

ขององคบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของ

องคบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกเปนรายขอพบวา 3 อันดับ

แรกเรียงจากความพึงพอใจมากไปนอย ไดแก มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม มี

การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม และการแกไขปญหาและการตอบสนองความ

ตองการของประชาชน ตามลําดับ 

 

 

 

 

 



 
 

 

สวนที่ 4 

ผลการวัดคุณภาพแผนพัฒนาทองถิ่น 

****************************** 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ ๑๓ และขอ ๒๙ ประกอบกับหนังสือ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว2931 ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 กําหนดใหคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใชงบประมาณ

รายจาย คณะกรรมการฯ สามารถนําเอาผลการวัดคุณภาพของแผนมาใชเปนกรอบหรือแนวทางในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดตามความเหมาะสม เพ่ือรวบรวมรายงานใหผูบริหารทราบ และเปน

ขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินตอไป 

 ดังนั้น เพ่ือใหการประเมินเปนไปดวยความถูกตองและมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบและ

หนังสือสั่งการดังกลาว จึงไดดําเนินการวัดคุณภาพแผนพัฒนาตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา โดย

สรุปผลการประเมินมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 19 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 19 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย 

 

     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 9 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 9 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด 9 
     ๓.๔  วสิัยทัศน 5 
     ๓.๕  กลยุทธ 5 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 4 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 
     ๓.๘  แผนงาน 5 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 

รวมคะแนน 94 
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๑. ผลการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. ขอมูลสภาพ
ท่ัวไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี ้
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของท่ีดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 
3 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒) 2 

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห 

(๒) 2 

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒) 2 

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒) 2 

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(๒) 2 

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒) 2 

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒) 2 

(๙) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ ร วมตรวจสอบ ร วมรับประโยชน  ร วมแก ไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓) 2 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะหท่ีควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 
4 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(๓) 3 

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

 (๓) 3 

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตาง ๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(๓) 3 

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีสีเขียว ธรรมชาติตาง ๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่ง ท่ีเกิดข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓) 3 

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓) 3 

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 
9 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 

สอดคลอง กับแผนพัฒนากลุ มจั งหวัด  ยุทธศาสตร พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐) 9 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ท่ีได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕) 5 

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทําตามอํานาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕) 5 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕) 4 

ความมุงม่ันอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕) 5 

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕) 5 

ความเชื่อมโยงองครวมท่ีนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนา
กลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕) 5 

รวมคะแนน ๑๐๐ 94 
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2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 

แบบประเมินการติดตามและประเมินผลโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา 9 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 9 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 9 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา 9 
๕.  โครงการพัฒนา ประกอบดวย 

 

     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 4 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 5 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

5 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  4 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง ม่ังค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

5 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ 5 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 4 

รวมคะแนน 93 
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๑. ผลการวัดคุณภาพผลของโครงการ 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
ส ว นท อ ง ถ่ิ น  ( ใ ช ก า ร วิ เ ค ร า ะห  SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐ 9 

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมท่ีมีตัวเลขตาง ๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาง ๆ ก็คือผลผลิต
นั่นเองวาเปนไปตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนท่ีดําเนินการ
จริงตามท่ีไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมี
จํ านวนเท า ไหร  สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ 
(Effciency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ ( Impact) โครงการ ท่ี
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคตาง ๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ตาง ๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีนั้น ๆ ตรงตอความตองการของ
ประชาชนหรือไมและเปนไปตามอํานาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพ่ึง
พอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนินการตาง ๆ มีสภาพ
หรือลั กษณะถูกตอง  คงทน ถาวร  สามารถใชการ ไดตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค ห รื อ ไ ม  ซ่ึ ง เ ป น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายของแผนปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิ เคราะหผลกระทบ/สิ่ ง ท่ีกระทบ ( Impact) โครงการ ท่ี
ดําเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐ 9 

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตาง ๆ จน
นํ า ไปสู ก า รจั ด ทํ า โ คร ง การ พัฒนาท อ ง ถ่ิ น โ ดย ใช  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐ 9 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุง
ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 
5 

มีวั ต ถุประสงคชั ด เ จน (clear objective)  โครงการตอ ง กํ าหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕) 5 

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พ้ืนท่ีดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําท่ีไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ใหบอก
ชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕) 4 

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(๕) 5 

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธิ์อยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ีเปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลองกับ 
Thailand 4.0 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรือการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
ม่ังค่ัง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เ ชิ ง น วั ต ก ร รม  (๒ )  เ ปลี่ ย น จ ากกา ร ขับ เ คลื่ อ นป ร ะ เท ศ ด ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) 4 

โครงการพัฒนาทอง ถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกําเนิดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซ่ึงไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีไดกําหนดข้ึนเปน
ปจจุบัน 

(๕) 5 

เปนโครงการท่ีดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให
ทองถ่ินมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลวดวยการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) 5 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) 5 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) 5 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลท่ี
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลท่ีคาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท่ีสามารถวัดได(measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การกําหนดความพึง
พอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเ กิดจากผลของ
วัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(๕) 5 

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว การไดผลหรือผลท่ี
เกิดข้ึนจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซ่ึงการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕) 4 

รวมคะแนน ๑๐๐ 93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สวนที่ 5 

สรุปผลการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

****************************** 

 ผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ขององคการบริหารสวนตําบล
โคกกลอย ฉบับนี้ สามารถสรุปขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้  

 1. องคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. ๒๕61 

 2. การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน สรุปผลการดําเนินงานภายในเดือน

ตุลาคม 2563 ปงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2563) มีดังนี ้
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บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

 

 

 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

 เงินอุดหนุน (สวนราชการ) 300,000    

1. โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะซอยนาใต 1/3 (บานนายดํารงค บุตรชวย) หมูท่ี 6  8,365.53 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

2. โครงการขยายเขตไฟฟาหมู 9 – หมู 12  50,152.63 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

3. โครงการขยายเขตไฟฟาสายเขาพัง หมู 12  50,465.17 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

4. โครงการขยายเขตไฟฟาซอยบานฝรั่ง หมู 12  71,966 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

5. โครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะ หมู 1  7,526.56 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

6. 
โครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ สายทานา – กม.6 ชวงหนามัสยิด – ทางหลวง 402 

ม.14 
 47,927.37 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

7. โครงการขยายเขตไฟฟาสนามกีฬาทุงโพธิ์ หมู 12  6,843.80 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

รวมท้ังส้ิน  7  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  243,247.06.- บาท 
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1.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล.สายบานดอนใน หมู 4 2,344,000 - อยูระหวางดําเนินการ 
(ขออนุมัติดําเนินการจัดทําราคากลาง) 

กองชาง 

2. 
โครงการขยายไหลทางพรอมกอสรางคูระบายน้ํา 2 ขาง (ชวงสามแยกบานดอนในฝง

ตะวันออก – บานผูใหญวิโรจน) หมูท่ี 4 
600,000 474,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว 

กองชาง 

3. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานนายเดโช หมูท่ี 5 791,000 - อยูระหวางดําเนินการ 

(ขออนุมัติประกาศจดัซื้อจัดจางใหม) 

กองชาง 

4. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานปาจิ้น หมู 6 413,000 401,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

5. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานโกเลง (นาเกลือ) – ซอยเศรษฐี หมูท่ี 7 3,120,000 - อยูระหวางดําเนินการ 
(จัดทําราคากลาง) 

กองชาง 

6. โครงการกอสรางถนน คสล. สายสะพานโคง – นบโหนด หมูท่ี 9 (ตอจากโครงการเดิม) 497,000 492,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

7. 
โครงการบุกเบิกถนนผิวทางหินคลกุ สายนบปราบ – สะพานทางหลวงหมายเลข 4 

(ดับเพลิงเทศบาล) หมูท่ี 13 – หมูท่ี 10 
840,000 569,000 อยูระหวางดําเนินการ 

(กําลังดําเนินการกอสราง) 

กองชาง 

ขอบัญญัติฯ ปงบประมาณ 2562 (ตั้งจายรายการใหม) 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บานปาเอม) หมูท่ี 5 320,000 312,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

9. โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานจิตตนรินทร หมู 3 451,000 434,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

10. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเฉลิมพระเกียรติ 4 หมูท่ี 3 437,000 409,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

11. โครงการกอสรางหองน้ํา – สุขาสาธารณะหานปาสตอ หมูท่ี 3 250,000 250,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

12. โครงการกอสรางถนน คสล. สายหานไฟลาม หมู 3 1,599,000 1,073,000 อยูระหวางดําเนินการ 
(กําลังดําเนินการกอสราง) 

กองชาง 
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ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 

13. โครงการปรับปรุงตอเติมอาคารสํานักงาน อบต.โคกกลอยพรอมครุภัณฑ หมู 3 4,000,000 - ไมไดดําเนินการ กองชาง 

เงินสะสม  

14. 
โครงการวางทอระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหลทางหินคลุกสายเฉลิม   

พระเกียรติ หมูท่ี 3 – คลองสะพานพราว หมูท่ี 1 
6,478,000 - ยกเลิกโครงการ 

(ติดปญหาท่ีดิน, ไมมีการอุทิศท่ีดนิ) 
กองชาง 

15. โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กบานนายสนิทถึงบานแปะตี๋ หมู 9 1,106,000 906,900 อยูระหวางดําเนินการ 
(กําลังดําเนินการกอสราง) 

กองชาง 

16. โครงการกอสรางวางทอระบายน้ํา ซอย 1/5 หมู 14 115,000 114,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

17. โครงการกอสรางคูระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขาปหลาย 3 หมู 14 323,000 323,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองชาง 

รวมท้ังส้ิน 17 โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 5,757,900.- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการสนับสนุนกลุมอาชีพตาง ๆ 200,000 - ไมไดดําเนินการ 
(ติดสถานการณCOVID-19) 

สํานักปลัด 

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา     .- บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ 
3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
 
 
 
 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬา – กรีฑานักเรียนของตําบลโคกกลอย 200,000 108,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

2. โครงการจัดการแขงขันกีฬาเด็กอนุบาล 150,000 - ไมไดดําเนินการ 

(ติดสถานการณCOVID-19) 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการจัดการแขงขันฟุตบอล 11 คน หมูบาน อบต.โคกกลอยลีกคัพ 250,000 - ไมไดดําเนินการ 

(ติดสถานการณCOVID-19) 

กองการศึกษาฯ 

4. โครงการจัดการแขงขันวอลเลยบอล อบต.โคกกลอยคัพ 150,000 135,182 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

5. โครงการเดิน – วิ่ง มินิมาราธอน ตําบลโคกกลอย 100,000 - ไมไดดําเนินการ 
(ติดสถานการณCOVID-19) 

กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมกีฬาประเภทตาง ๆ 200,000 135,642 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

เงินสะสม  

7. โครงการกอสรางหลังคาเครื่องออกกําลังกาย ณ สนามกีฬาตําบลโคกกลอย  
หมูท่ี 10 

560,000 376,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

รวมท้ังส้ิน  7  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  754,824.-  บาท 
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3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานสังคม 
4.1 แผนงานการศึกษา 

 
4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน
รับผิดชอบ 

ขอบัญญัติฯ ปงบประมาณ 2562 (ตั้งจายรายการใหม) 

1. 
โครงการกอสรางสนามเด็กเลน (สนามเด็กเลนสรางปญญา) สนามกีฬาตําบล 
โคกกลอย หมูท่ี 10 

1,800,000 - 
อยูระหวางดําเนินการ 

(จัดทําสัญญาจาง) 
กองการศึกษาฯ 

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  .- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการสายใยรักแหงครอบครัวอบอุน 25,000 - ไมไดดําเนินการ 

(ติดสถานการณCOVID-19) 

กองการศึกษาฯ 

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  .- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการจัดฝกอบรมปองกันยาเสพติด 80,000 - 
ไมไดดําเนินการ 

(ติดสถานการณCOVID-19) 
สํานักปลัด 

2. โครงการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 50,000 20,296 ดําเนินการเรียบรอยแลว สํานักปลัด 
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4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. โครงการฝกอบรมชุมชนพรอมรับภยัพิบัติ 50,000 - ไมไดดําเนินการ 
(ติดสถานการณCOVID-19) 

สํานักปลัด 

4. โครงการอบรมดานอัคคีภัยใหกับสถานศึกษา 100,000 91,860 ดําเนินการเรียบรอยแลว สํานักปลัด 

5. โครงการติดตั้งกลองวงจรปด CCTV บริเวณจุดเสี่ยงภัย ตอจากเดิม 1,164,000 1,136,900 อยูระหวางดําเนินการ 
(กําลังดําเนินการติดตั้ง) 

สํานักปลัด 

เงินสะสม 

6. โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต. โคกกลอย 94,365 94,365 ดําเนินการเรียบรอยแลว สํานักปลัด 

รวมท้ังส้ิน  6  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  206,521.- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการสังคมกวางใหญ น้ําใจกวางกวา 30,000 - 
ไมไดดําเนินการ 

(ติดสถานการณCOVID-19) 

สํานักปลัด 

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา   .- บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
5.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 
 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

ตั้งจายรายการใหม ปงบประมาณ 2563 

1. โครงการปลูกปา 50,000 10,150 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองสาธารณสุขฯ 

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  10,150.- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการทองถ่ินสวย ดวยมือเรา 50,000 11,100 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการลดปริมาณขยะแบบครบวงจร 100,000 60,625 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองสาธารณสุขฯ 

3.  โครงการสรางกระบวนการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอม 100,000 98,130 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองสาธารณสุขฯ 

4. โครงการศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 
50,000 - ไมไดดําเนินการ 

(ติดสถานการณCOVID-19) 
กองสาธารณสุขฯ 

รวมท้ังส้ิน  4  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  169,855.- บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 
6.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงานรับผิดชอบ 

ขอบัญญัตฯิ ปงบประมาณ 2561 (ตั้งจายรายการใหม) 

1. 
โครงการกอสรางเมรุทุงโพธิ์ไรมลภาวะและปรับปรุงภูมิทัศนปาชาทุงโพธิ์

สาธารณประโยชน 
6,120,000 5,789,000 อยูระหวางดําเนนิการ 

(กําลังดําเนินการกอสราง) 
กองสาธารณสุขฯ 

รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ  งบประมาณที่ใชในการพัฒนา  5,789,000.- บาท 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการรณรงคปองกันโรค ควบคุมโรคติดตอในเขต อบต. โคกกลอย 100,000 40,340 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองสาธารณสุขฯ 

2. โครงการประชาสัมพนัธดานสุขภาพ 10,000 4,900 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองสาธารณสุขฯ 

3. โครงการยกระดับสุขาภิบาลอาหาร 50,000 48,075 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองสาธารณสุขฯ  

รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ  งบประมาณที่ใชในการพัฒนา 93,315.- บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
7.1 แผนงานการศึกษา 

 
7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

 

ที่ โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติตาํบลโคกกลอย 200,000 187,805 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

2. โครงการพัฒนาทักษะของเด็กปฐมวัยตําบลโคกกลอย 15,000 - ไมไดดาํเนินการ 
(ติดสถานการณCOVID-19) 

กองการศึกษาฯ 

3. โครงการสนบัสนนุคาใชจายการบริหารสถานศึกษา 267,050 246,230 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

เงินอุดหนุน 

4. โครงการคาอาหารกลางวันสาํหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย 2,400,000 2,382,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

5. โครงการจางครูผูสอนใหกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ของ อบต.โคกกลอย 324,000 324,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

รวมทั้งสิ้น  5  โครงการ  งบประมาณที่ใชในการพัฒนา  3,140,035.- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะตําบลโคกกลอย 25,000 17,346 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

2. โครงการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักตําบลโคกกลอย 30,000 29,155 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

3. โครงการสืบสานประเพณีลอยแพและลอยกระทงตําบลโคกกลอย 230,000 163,134 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

4. โครงการสืบสานประเพณีแหเทียนพรรษาตําบลโคกกลอย 90,000 - ไมไดดําเนินการ 
(ติดสถานการณCOVID-19) 

กองการศึกษาฯ 
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7.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมือง และการปกครอง 
8.3 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 เงินอุดหนุน 

5. โครงการจัดงานเมาวลิดตําบลโคกกลอย 150,000 150,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจํามัสยดิ 180,000 180,000 ดําเนินการเรียบรอยแลว กองการศึกษาฯ 

7. โครงการบรรพชาสามเณรฤดูรอน 150,000 - ไมไดดําเนินการ 
(ติดสถานการณCOVID-19) 

กองการศึกษาฯ 

รวมท้ังส้ิน  7  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  539,635.- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชในราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี 
100,000 39,960 ดําเนินการเรียบรอยแลว สํานักปลัด 

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  39,960.- บาท 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 

เบิกจายจริง 

(บาท) 
ผลการดําเนินงาน 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  500,000 152,270 ดําเนินการเรียบรอยแลว สํานักปลัด 

รวมท้ังส้ิน  1  โครงการ  งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 152,270.- บาท 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการ 

การติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามยุทธศาสตรแผนพัฒนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2563

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย สรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 243,247.06.- 

บาท 

 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา รวมท้ังสิ้น 17 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 

5,757,900.- บาท 

สรุปยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน งบประมาณท่ีใช 6,001,147.06.- บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

 2.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา - 

บาท  

 สรุปยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว งบประมาณท่ีใช  -  บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ 

 3.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการ

พัฒนา 754,824.- บาท 

 3.2 แผนงานเคหะและชุมชน รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  - บาท 

 สรุปยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณท่ีใช 754,824.- บาท   

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานสังคม 

 4.1 แผนงานการศึกษา รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  - บาท 

 4.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน รวมท้ังสิ้น 6 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 

206,521.- บาท 

 4.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา – 

บาท 

 สรุปยุทธศาสตรท่ี 4 ยุทธศาสตรดานสังคม งบประมาณท่ีใช 206,521.- บาท 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังสิน้ 1 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 10,150.- บาท 

 5.2 แผนงานเคหะและชุมชน รวมท้ังสิ้น 4 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 169,855.- 

บาท 

 สรุปยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม งบประมาณท่ีใช 

180,005.- บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 

 6.1 แผนงานสาธารณสุข รวมท้ังสิ้น  1  โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา  5,789,000.- บาท 

 6.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังสิ้น 3 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 93,315.- บาท 

 สรุปยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต งบประมาณท่ีใช 5,882,315.- 

บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 7.1 แผนงานการศึกษา รวมท้ังสิ้น 5 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 3,140,035.- บาท 

 7.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการ

พัฒนา 539,635.- บาท 

 7.3 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 

39,960.- บาท 

สรุปยุทธศาสตร ท่ี 7 ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม งบประมาณท่ีใช 

3,719,630.- บาท 

 

ยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง 

8.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป รวมท้ังสิ้น 1 โครงการ งบประมาณท่ีใชในการพัฒนา 152,270.- 

บาท   

สรุปยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการปกครอง งบประมาณท่ีใช 

152,270.- บาท  
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ขอเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น 

1. ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรอบหนา คือ ในปงบประมาณ 2564 จะทําการติดตามปละสองครั้ง 

คือ ในหวงเวลา 6 เดือนแรก ตั้งแตเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 ประชุมในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 

และหวงเวลา 6 เดือนหลัง ตั้งแตเดือนเมษายน 2564 – เดือนกันยายน 2564 ประชุมในชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 

2. เรื่องของการจัดการขยะ ในอนาคตขยะท่ีจะลนเมือง และตําบลโคกกลอยจะเปนท่ีตั้งของสนามบิน ควรมีการจัดการขยะ

โดยใชเตาเผาไฟฟาเพ่ือลดมลพิษ และเปนการประหยัดพ้ืนท่ีในการกําจัดขยะ  

3. การระบายน้ําจากคลองธรรมชาติ ควรมีการขุดลอกคูคลอง และหาวิธีการจัดการน้ํา เพ่ือรองรับภัยธรรมชาติท่ีจะ

เกิดข้ึนในแตละป เชน น้ําทวม และเพ่ือระบายน้ําไดทันทวงที  
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สวนที่ 6   

รายงานผลการติดตามและประเมินผลจากระบบสารสนเทศ 

เพ่ือการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถิน่ (e-Plan) 

(www.dla.go.th) 

****************************** 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ประกอบกับกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในฐานะ

หนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีสงเสริมองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ยึดหลัก  ธรร

มาภิบาลและปรับระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย สามารถตอบสนองความตองการประชาชน 

เพ่ือใหการดําเนินงาน มุงสูเปาหมายดังกลาว กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ

การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน     

(e-Plan) ซ่ึงเปนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรภายใตแนวคิดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชอยาง

เหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนขอมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน 

ท้ังนี้ ไดมีการดําเนินงานมาอยางตอเนื่องถึงปจจุบัน เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการ

บริหารสวนตําบลโคกกลอย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เปนไปดวยความถูกตองและบรรลุเปาหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและขอสั่งการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดังกลาว องคการบริหาร

สวนตําบลโคกกลอยจึงไดดําเนินการนําเขาขอมูลแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖5) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ในระบบ e-Plan และไดนําขอมูลในระบบ e-Plan ดังกลาวมาใชในการติดตามและ

ประเมินผลแผนครั้งนี้รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
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                                    แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวมและในแตละยุทธศาสตร 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป   

คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     

1.  เพศ    (   )  ชาย   (   )  หญิง 

2.  อายุ           (   )  ต่ํากวา 20 ป         (   )  20 – 30 ป                      (   )  31 – 40 ป 

          (   )  41 - 50 ป            (   )  51 – 60 ป              (   )  มากกวา  60 ป  

3.  การศึกษา (   )  ประถมศึกษา         (   )  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา      (   )  อนุปริญญาหรือ
เทียบเทา                     (   )  ปริญญาตรี               (   )  สูงกวาปริญญาตรี               
(   )  อ่ืน ๆ  

4.  อาชีพ (   )  รับราชการ  (   )  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ              (   )  คาขาย ธุรกิจสวนตัว
           (   )  รับจาง                 (   )  นักเรียนนักศึกษา                (   )  เกษตรกร                                   

          (   )  อ่ืน ๆ  ระบุ................................................ 

สวนท่ี 2   ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย 

    ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยในภาพรวมมาก

นอยเพียงใด  

 

ประเด็นสอบถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     



 
 

 

สวนท่ี  3   ความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอยในแตละยุทธศาสตร 

                ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลโคกกลอย ในแตละ

ยุทธศาสตรมากนอยเพียงใด ตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

คําอธิบาย :  ใหผูทําแบบประเมินทําเครื่องหมาย ()     

 

5  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด 

  4  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับมาก 

  3  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง 

  2  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอย 

  1  หมายถึง  มีความพึงพอใจ ในระดับนอยท่ีสุด 

 

 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     

 

 

 

 



 
 

 

2. ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     

 

 

 

3. ยุทธศาสตรดานกีฬาและนันทนาการ ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     

 



 
 

 

4. ยุทธศาสตรดานสังคม ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     

 

 

 

5. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     

 



 
 

 

6. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     

 

 

 

7. ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 

     

 



 
 

 

8. ยุทธศาสตรดานการบริหาร การเมืองและการ
ปกครอง 

ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

1. มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

     

2. มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/
กิจกรรม 

     

3. มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

     

4. มีการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
5. มีความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม      
6. การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด      
7. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไข
ปญหา 

     

8. ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

     

9. การแกไขปญหาและการตอบสนองความตองการของ
ประชาชน 
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